
TIDINGE  VAN DIE GDUDE

De vierde uitgave van de Stichting Open Bovendien was hij verscheidene jaren kerkmees-
Monumentendag Gouda had in 1990, hoe kan ter van de St.-Janskerk (1558,1568-1572).  Eind
het anders, als onderwerp het fraai gerestau- 1553 reisde Van Reynegom met drie Goudse
reerde Tolhuis aan de Haven. Uit de schaarse notabelen en de glazenier Dirk Crabeth naar
gegevens werd de historie van dit pand op Utrecht om hoge geestelijken te verzoeken een
.boeiende  wijze beschreven door Nico Haber- glasraam te schenken aan de in herbouw zijnde
mehl, die hierbij tevens de schijnwerper richtte St.-Janskerk. De missie verliep voorspoedig.
op enkele tollenaars, onder wie Dirk Cornelisz. Bisschop Joris van Egmond werd de eerste in
van Reynegom, de belangrijkste Goudse bier- de rij van schenkers die de kerk met hun glazen
brouwer in het midden van de 16e eeuw, die bedachten. Mogelijk werden bij dit bezoek ook
leefde van 1504-1584. Zijn portret in glas is de contacten gelegd met Nicolaas van Nieuw-
nog te zien in de Van der Vormkapel, achter land (vicaris van de bisschop) en Nicolaas Ruys
het koor van de St.-Janskerk. Toen Van Rey- (kanunnik van de St.-Salvator) voor glasschen-
negom  in 1556 een gebrandschilderd glas kingen aan het Regulierenklooster 1).
schonk, was dit echter niet bestemd voor de Toen de kapel in 1580 tot sloop werd ge-
St.-Janskerk, maar voor de kapel van het doemd, besloten de burgemeesters dat de glazen
Regulierenklooster aan de Raam. Hier stond bewaard zouden worden in de St.-Janskerk.
het totdat de kapel in 1580 voor afbraak werd Hoog en onduidelijk stonden ze 353 jaar in
verkocht. de zuidmuur  van het koor. In 1934 vonden

Tot 155 1 verbleven de regulieren in het ze, gerestaureerd en wel, een plaats in de speciaal
klooster in het Land van Stein hij Haastrecht, voor dit doel gebouwde Van der Vormkapel.
waar het in 1419 was gesticht. Na een fikse Hier zien wij in glas 59 Dirk Cornelisz. van
brand in 1549 was een deel van de gebouwen Reynegom met zijn zoon Cornelis, echtgenote
niet meer voor bewoning geschikt. Mede door Aechte  Jansdr. en dochter Mechtelt. De tekst
de toegenomen onveiligheid op het platteland, van het glas luidt: ‘Riens sans emuer (niets
besloot men na verkregen toestemming van de zonder het hart). Anno 1556. Gegeven van Dirc
Goudse magistraat zich binnen de stadsmuren Comelisz., Rentemeester Coenl. Mayesteyts
te vestigen. Zo namen de monniken in 1551 (Filips 11) van ‘t quartier van der Gou(d
hun intrek in het broederhuis van het nagenoeg Nadat Gouda in 1572 was overgegaan naar
verlaten Brigittinessenklooster Mariënsterre d e Prins, trachtte Van Reynegom met andere
aan de westzijde van de Raam. aanhangers van koning Filips 11 de stad weer

Wouter Jacobsz., de laatste prior van deze in Spaanse handen terug te brengen. Hij werd
regulieren, gaf zich grote moeite de verwaar- verraden en gevangen genomen. Na zijn gevan-
loosde gebouwen bewoonbaar te maken. Hij genschap  werd hij verbannen naar Delft, maar
verbouwde ook een ‘huys’ tot een ‘goet en bleef in nauw contact met zijn geboorteplaats.
bequaam choer’, de kloosterkapel. Hij kreeg Een maand voordat in Delft de moord op
daarbij de nodige steun van de architect Cor- Willem van Oranje plaatsvond, overleed Dirk
nelis Frederiksz., die tegelijkertijd belast was Cornelisz. op de hoge leeftijd van 80 jaar. Op
met de herbouw van de in 1552 door brand 10 juni 1584 vond zijn begrafenis plaats in de
grotendeels verwoeste St.-Janskerk. In navol- St.-Janskerk. Twee jaar eerder, op 17 december
ging van de kerkmeesters van de St.-Jan wenste 1582 had zijn zoon Jan Dirksz. een graf ge-
Wouter Jacobsz. zijn kleine kerk te verfraaien kocht, liggende in het Oude Noordpand (29e
met gebrandschilderd glas. Hij beijverde zich laag, het 1Oe  graf)z).  De kosten voor het begra-
met succes voor dit doel schenkers te vinden. ven in de kerk bedroegen 2 gulden, 13 stuivers
Hierdoor ontstond tussen 1556 en 1559 een en 9 grote&).
reeks glazen, waarvan er tot op heden zeven Henny van Dolder.
bewaard zijn gebleven in de Van der Vormkapel.
Het (geplande) aantal (elf?) was vermoedelijk
groter, gezien de iconografïsche  volgorde.

N O T E N :

In Gouda, het Tolhuis en zzjn omgeving wordt 1 . H. van Harten-Boers, De zeven Regulierenglazen in de Van
der Vormkapel in de St.-Janskerk te Gouda (Doctoraalscrip-

ons’ Dirk Comelisz. van Reynegom beschreven tie Rijksuniversiteit Groningen, 1981).

als Gouda’s belangrijkste bierbrouwer, vroed- 2. Archief Hervormde Gemeente Gouda, inv. nr, KM 23 1,
Grafboek  St.-Janskerk 1540-1600, fol. 12 r.

schapslid, schepen, tollenaar en rentmeester. 3. Idem, KM 270, Jaarrekening St.-Janskerk 1584, fol. 2 r.
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l Dirk Cornelisz.  van Reynegom en zijn zoon Cornelis.  Naar de ontwerptekening van glas 59,  VermoedeliJk  uit het
~ atelier van Dirk Crabeth, 1556. Archief Hervormde Gemeente Gouda. (foto: Wim Scholten).


